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Jegyzőkönyv
a Magyar Gószövetség Közgyűlésének üléséről
Időpont:
Helyszín:
Jelen vannak:

Levezető elnök:

2012. május 24.
Pestújhelyi Közösségi Ház – 1145 Budapest Szűcs István u. 45.
A mellékelt jelenléti ív szerint:
Tagszervezetek képviselői:
Agyar SE
Albrecht István
elnök
Barcza Gedeon SC
Ádám György
ügyvezető elnök
Budai XI. SE
Bernárd János
ügyvezető elnök
Duna Go Egyesület
Fornai Viktor
ügyvezető elnök
Magyar GO Egyesület
Dr. Záhonyi Zsolt
elnök
Hegyvidék SE
--------Hejőkeresztúri Táblajátékosok
--------Társasága Egyesület
Kelenföldi Gó Egyesület
Rapai Tibor
elnök
Műegyetemi Atlétikai és
--------Football Club
PaGoda Egyesület
Mészáros Gergely
elnök
Sárkány Diáksport Egyesület
Nádasi Balázs
elnök
Székesfehérvári Origó
Dienes Péter
elnökhelyettes
Sportegyesület
MGSZ elnökség:
Dr. Záonyi Zsolt
alelnök
Major-Zéman Adrienn
elnökségi tag
MGSZ felügyelő bizottság:
Korossy-Khayll. Péter
Rapai Tibor
megfigyelő vendég:
Csizmadia György
Minősítési Bizottsági tag
Fogarasi Tamás
Matolcsi Máté
Mátyás-Peti Csaba
Köllner Ödön
Katona Csaba
Dr. Záhonyi Zsolt, az MGSZ alelnöke

Dr. Záhonyi Zsolt (Z.Zs.), a Közgyűlés ülésének levezető elnöke megállapította, hogy a Közgyűlés
határozatképes, mert a 12 tagszervezetből 9 képviselteti magát.
Albrecht István (A.I.) vállalta a jegyzőkönyv vezetését
Z.ZS. felkérte Matolcsi Mátét és Mátyás-Peti Csabát a jegyzőkönyv hitelesítésére és Katona Csabát a
szavazatok összeszámlálására.
A megnevezettek a jelölést elfogadták. Más névre nem érkezett javaslat.
A Közgyűlés a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
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1/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat:

A Magyar Gószövetség 2012. május 24-ei Közgyűlés ülésén a levezető elnök Dr. Záhonyi Zsolt, a
szövetség alelnöke, jegyzőkönyvvezető Albrecht István, jegyzőkönyv-hitelesítők Matolcsi Máté és
Mátyás-Peti Csaba, szavazatszámláló Katona Csaba.
Z.ZS. ismertette a Közgyűlés ülésének meghívójában meghirdetett tervezett napirendet:
1. Az MGSZ 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
2. Tájékoztató a Szövetség helyzetéről és a közeljövő feladatairól
3. Tisztségviselő-választás
4. Egyebek
Más napirendi pontra nem érkezett javaslat.
A Közgyűlés a napirendet 7 igen, szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
2/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat:

A Magyar Gószövetség Közgyűlése a következő napirendet fogadta el:
1. Az MGSZ 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
2. Tájékoztató a Szövetség helyzetéről és a közeljövő feladatairól
3. Tisztségviselő-választás
4. Egyebek
1. Napirendi pont – Az MGSZ 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
A Közgyűlés ülése előtt a tagok jelenlévő képviselői kézhez kapták az MGSZ számviteli beszámolóját
és a közhasznúsági jelentésének szövegét. Ezeket a 2. sz. melléklet tartalmazza. A számviteli beszámoló értelmezéséhez segítségként a 3. sz. melléklet szerinti részletezést is tanulmányozhatták a jelenlévők. Major-Zéman Adrienn elnökségi tag ismertette a gazdasági beszámoló sarokszámait, a legfontosabb bevételeket és kiadásokat és válaszolt a kérdésekre.
A beszámoló szakmai részét Z.Zs. szóban is ismertette vázlatosan. Ezzel kapcsolatban a jelenlévők
nem tettek fel kérdéseket.
Z.Zs. felkérte Rapai Tibort (R.T.), hogy a Felügyelő Bizottság nevében ismertesse az FB jelentését az
MGSZ 2011. évi beszámolójáról. Ezt a jelentést a 4. sz. melléklet tartalmazza.
R.T.: „Az FB áttekintette az elnökség által összeállított 2011. évi beszámolót. Abban szabálytalanságra utaló vagy a meghirdetett tevékenységi és költségtervtől kirívóan eltérő tételt nem talált, a beszámolót elfogadásra javasoljuk.”
Z.Zs. szavazásra bocsátotta az MGSZ 2011. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadását.
A Közgyűlés 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az MGSZ 2011. évi beszámolóját és
közhasznúsági jelentését.
Z.Zs. a napirendi pontot lezárta.
3/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat:

A Magyar Gószövetség Közgyűlése elfogadta a Szövetség 2011. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
2. Napirendi pont – Tájékoztatás a Szövetség helyzetéről és a közeljövő feladatairól
Z.Zs. ismertette a Szövetség helyzetét. Ezen belül sajnálattal közölte, hogy elnökünk, Csóti István,
egészségi állapotának megromlása miatt lemondott. A szövetség jelenlegi legfontosabb teendője a
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2013. évi Ifjúsági és Gyermek Gó Európa-bajnokság (Ifi EB) előkészítése. Ennek kapcsán a szövetség
elnöksége már korábban felkérte Ádám Györgyöt (Á.Gy.) a szervezés összefogására. Z.Zs. ezt a felkérést a megjelentek előtt szóban is előadta. Á.Gy. elmondta, hogy már több, az Ifi EB várható méretéhez, létszámához hasonló sakkos rendezvényt szervezett és bonyolított le sikeresen. Ehhez egy, a kezdetek óta már jól összecsiszolódott segítő csapata van. A siker érdekében a gós társaságból is szüksége
lesz segítőkre, különben a rendezvény szervezése és lebonyolítása nagyon nehéz lenne.
Z.Zs.és Matolcsi Máté (M.M.) beszámoltak az EuChambers munkatársával folytatott megbeszélésekről. Az illető felajánlotta a kapcsolatainak felhasználását, különösen a távol-keleti országok budapesti
nagykövetségei felé, de a szervezete nem tudja vállalni a rendezvény előkészítését és lebonyolítását.
A.I. tájékoztatta a megjelenteket a tervezett helyszín, a szentendrei „MűvészetMalom” nevű múzeum
biztosításával kapcsolatos fejleményekről. Elmondta, hogy a helyszín a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága alá tartozik és jelenleg Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, Megyei Múzeumigazgató Úr válaszára várunk. Két javaslat hangzott el arra az esetre, ha ezt a helyszínt nem sikerülne megszerezni: az
Ázsia Center mellet épült Budapesti China Mart nevű kereskedelmi és konferencia központ és a Csillebérci Ifjúsági- és Szabadidőközpont került szóba.
A napirendi ponttal kapcsolatban határozathozatalra nem volt szükség, így Z.Zs. a napirendi pontot
lezárta.
3. Napirendi pont – Tisztségviselő-választás
Z.Zs. tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az elmúlt időszakban Csóti István elnök és Köllner Ödön elnökségi tag lemondott tisztségéről, helyettük új tisztségviselőket kellene választani. Mivel a jelenlegi elnökség és Felügyelő Bizottság mandátuma 2013. februárjában járna le, pár hónapra választanánk csak
új tagokat, ráadásul épp az ifi eb előtti hetekben kellene a tisztújítással is foglalkozni. Ezért javasolja,
hogy a Közgyűlés valamennyi tisztségviselőt hívja vissza és válasszon újakat, kiknek a mandátuma
mától számított két évig érvényes.
A tagszervezetek jelenlévő képviselői titkos szavazással döntöttek az MGSZ választott testületeinek
visszahívásáról.
Katona Csaba (K.Cs.) összeszámlálta a szavazatokat és megállapította, hogy a tagszervezetek jelenlévő képviselői 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az MGSZ választott
testületeinek visszahívásáról döntöttek.
4/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat (titkos szavazással)

A Magyar Gószövetség Közgyűlése visszahívta a Szövetség választott testületeit: az Elnökséget
és a Felügyelő Bizottságot.
A szavazás végén érkezett Dienes Péter, a Székesfehérvári Origó Sportegyesület képviseletében.
Z.Zs. felkérte A.I.-t, mint az Elnökség által, a Közgyűlés ülésének meghirdetése előtt felkért jelölőbizottság tagját, hogy ismertesse a jelöléseket.
A jelölőbizottság által összeállított jelölőlista a következő:
Elnök:
Alelnök:
Gazdasági alelnök:
Elnökségi tagok:
Felügyelő Bizottság tagjai:

Matolcsi Máté
Dr. Záhonyi Zsolt
Gerbner Tamás
Major-Zéman Adrienn, Mátyás-Peti Csaba
Horváth László József, Korossy-Khayll Péter, Rapai Tibor

Miután más jelöltekre a helyszínen sem érkezett jelölés, Z.Zs. elfogadásra javasolta a jelölőbizottság
által előterjesztett jelölőlistát.
A tagszervezetek jelenlévő képviselői 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelölőbizottság által előterjesztett jelölőlistát.
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5/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat

A Magyar Gószövetség Közgyűlése a tisztségviselők választására az alábbi jelölőlistát fogadta el:
Elnök:
Alelnök:
Gazdasági alelnök:
Elnökségi tagok:
Felügyelő Bizottság tagjai:

Matolcsi Máté
Dr. Záhonyi Zsolt
Gerbner Tamás
Major-Zéman Adrienn, Mátyás-Peti Csaba
Horváth László József, Korossy-Khayll Péter, Rapai Tibor

A jelöltek megválasztása két év időtartamra, 2014. május 23-áig, titkos szavazással, három lépésben
történt, mindhárom alkalommal K.Cs. számlálta össze a szavazatokat.
Elsőként az elnök személyére szavaztak a tagszervezetek képviselői. A szavazás eredménye: 9 érvényes szavazatból Matolcsi Máté 9 szavazatot kapott.
6/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat (titkos szavazással)

A Magyar Gószövetség Közgyűlése Matolcsi Mátét választotta meg a Szövetség elnökének a következő két év időtartamra, 2014. május 23-áig.
A második szavazás az elnökség többi tagjára vonatkozott. 9 szavazatból 1 érvénytelen volt. Az érvényes szavazólapokon a jelölőlistának megfelelő tisztségre a felsorolt személyek 1-1 szavazatot kaptak
így tehát alelnöknek Dr. Záhonyi Zsolt, gazdasági alelnöknek Gerbner Tamás, elnökségi tagoknak
Major-Zéman Adrienn és Mátyás-Peti Csaba 8-8 szavazatot kapott.
7/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat (titkos szavazással)

A Magyar Gószövetség Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg elnökségi tagnak a
következő két év időtartamra, 2014. május 23-áig:
Alelnök:
Gazdasági alelnök:
Elnökségi tagok:

Dr. Záhonyi Zsolt
Gerbner Tamás
Major-Zéman Adrienn,
Mátyás-Peti Csaba

A harmadik szavazás a Felügyelő Bizottság megválasztására irányult, ami az előzőhöz hasonló eredményt hozott. Szintén 1 érvénytelen szavazat volt, az érvényeseken pedig szintén 1-1 szavazat érkezett
az FB tagnak jelölt személyekre. Így tehát Horváth László József, Korossy-Khayll Péter és Rapai Tibor 8-8 szavazatot kapott a Felügyelő Bizottsági tag tisztségre.
8/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat (titkos szavazással)

A Magyar Gószövetség Közgyűlése az alábbi személyeket választotta meg Felügyelő Bizottsági
tagoknak a következő két év időtartamra, 2014. május 23-áig:
Horváth László József,
Korossy-Khayll Péter,
Rapai Tibor
Z.Zs. a napirendi pontot lezárta.
4. Napirendi pont – Egyebek
Ennek a napirendi pontnak a keretén belül Z.Zs. elsőként Csizmadia Györgynek adta meg a szót, aki a
Minősítési Bizottság (MB) nevében a tavaly decemberben elfogadott „A Magyar Gószövetség Minősítési Rendszere” (Minősítési Szabályzat, a továbbiakban M.R.) módosítására tett javaslatot. A módosítási javaslatot Csizmadia György, a MB nevében már egy nappal a Közgyűlés ülése előtt, 2012. május
23-án 17:45-kor elküldte a tagszervezetek képviselőinek levelezőlistájára (tagok@goszovetseg.hu), az
5.sz. melléklet szerint.
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Már az 1. pont kérdésében – hogy a 13×13 vonalas gótáblán játszott verseny a 20 kjunál magasabb
tudásszintű versenyzők minősítését is befolyásolja-e –vita alakult ki. A vitához majdnem minden jelenlévő hozzászólt. Mivel úgy látszott, hogy az álláspontok nem közelítenek egymáshoz, Z.Zs. levezető elnöki minőségében szavazásra tette fel a kérdést, hogy a Közgyűlés lezárja-e a vitát.
A tagszervezetek jelenlévő képviselői 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, úgy döntöttek,
hogy a vitát lezárják.
Z.Zs. szavazásra tette fel a MB javaslatának 1. pontját.
A tagszervezetek jelenlévő képviselői 5 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadták a
MB javaslatának 1. pontját, amit a M.R. 5.§-ának végére, új pontként kell beszúrni, az alábbi szöveggel:
„13×13-as táblán lezajlott góversenyen legfeljebb 20 kjus minősítést lehet szerezni.
Az ennél magasabb minősítésű versenyzők Élő-pontja ilyen verseny után nem változik.”
9/2012. (V.24.) sz. kgy.

határozat

A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy a Minősítési Rendszerének 5.§-át a következő szövegű (5) ponttal egészíti ki: „13×13-as táblán lezajlott góversenyen legfeljebb 20 kjus
minősítést lehet szerezni. Az ennél magasabb minősítésű versenyzők Élő-pontja ilyen verseny
után nem változik.”
A többi javaslat közül a 3. pont szerinti, a M.R. 9.§-ának törlésére vonatkozó javaslat szintén heves
vita kialakulását helyezte kilátásba. Emiatt Z.Zs. felkérte a jelenlévőket, hogy egyelőre a javaslat 2. és
4. pontjáról kérdezzenek, ahhoz tegyenek észrevételeket, javaslatokat.
Köllner Ödön kérdése nyomán a versenyszorzók módosítási javaslatát kiegészítettük azzal, hogy a
majdani Gó Diákolimpia versenyeinek szorzója is növekedjen még 5-tel. A résztvevők ezt a kiegészítést elfogadták, de erről önálló határozat nem született.
Szintén Köllner Ödön kérdezte, hogy a 13×13 vonalas gótáblán lebonyolított góversenyek esetében is
érvényes-e a 60 résztvevőre vonatkozó, kitétel, vagy annál több résztvevő esetén 5-tel nőjön a szorzó.
A résztvevők ezt a kiegészítést is elfogadták, és erről sem született önálló határozat.
Ennek megfelelően a M.R. 1.sz. mellékletének (3.sz.) „Fontossági” táblázatát az alábbiak szerint módosítjuk:
Fontossági kategória
Előnyadás nélküli 19×19-es versenyek
Európa bajnokságok, Világbajnokság
Nemzetközi meghívásos góversenyek,
Magyar Bajnokságok, Diákolimpia
Legalább 60 résztvevős versenyek,
Legalább 20 résztvevős előnyadásos 19x19-es versenyek

+ Szorzó
10
10
5
5
5

A javaslat 4. pontjára senki sem tett módosítási javaslatot.
Végül a javaslat 2. pontjáról, a fenti módosításokkal és 4. pontjáról, (az erőhatárok változásáról, változatlan formában) együtt szavaztak a tagszervezetek megjelent képviselői.
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e az M.B. javaslatának 2. és 4.
pontját, a fenti kiegészítésekkel.
A Közgyűlés 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az M.B. javaslatának 2. és 4. pontját, a
fenti kiegészítésekkel.
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10/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy a Minősítési Rendszer 1. sz. mellékletében található „Minősítések” (1.) táblázatot a javaslatnak (4. sz. melléklet) megfelelően, a „Fontossági” (3.) táblázatot pedig az alábbiak szerint módosítja:
Fontossági kategória
Előnyadás nélküli 19×19-es versenyek
Európa bajnokságok, Világbajnokság
Nemzetközi meghívásos góversenyek,
Magyar Bajnokságok, Diákolimpia
Legalább 60 résztvevős versenyek,
Legalább 20 résztvevős előnyadásos 19x19-es versenyek

+ Szorzó
10
10
5
5
5

M.M. javasolta, rögzítsük az M.R.-ben, hogy a versenyszorzók megállapításánál, a kétséges esetekben
az M.B. hozzon döntést.
Ezt a M.R. 10.§-ában kell rögzíteni az alábbiak szerint:
„10.§
Vitás és kétséges esetek kezelése
(1) Vitás esetek, vagy az egyes versenyek szorzójának megállapításában felmerül kétségek eldöntésére
az MGSZ Minősítési Bizottsága hivatott. ...”
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e M.M. módosítási javaslatát.
A tagszervezetek képviselői 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadták M.M. javaslatát.
11/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy a Minősítési Rendszer 10.§-át az alábbiak szerint módosítja:
„10.§
Vitás és kétséges esetek kezelése
(1) Vitás esetek, vagy az egyes versenyek szorzójának megállapításában felmerül kétségek eldöntésére az MGSZ Minősítési Bizottsága hivatott.
...”
Ezek után az M.B. javaslatának 3. pontjára, vagyis a M.R 9.§-ának törlésére vonatkozó javaslat megvitatására került sor. Már a szabályzat tavaly decemberi elfogadása alkalmával is egyetértés alakult ki
abban a tekintetben hogy ez a szabály valójában nem az M.R. témája, hanem a versenyszabályzat részeként kellene szerepelnie.
Amint a javaslatból is kiderül, Cs.Gy.-nek az a véleménye, hogy ezt a kérdést egyáltalán nem kellene
szabályozni, hiszen a versenykiírásban minden kérdés szabályozható. Ezzel ellentétben többeknek az
volt a véleménye, hogy a szabályozásra szükség van.
Dienes Péter megjegyezte, hogy az egész minősítési rendszernek nincs nagy jelentősége, hiszen azok,
akiket a kérdés érint, nagyon gyenge játékosok, beleértve az alacsony „danos” játékosokat és közöttük
saját magát is.
A.I. indítványozta, hogy a Közgyűlés döntsön a szabály törléséről, hiszen abban az esetben, ha a Közgyűlés a törlésről dönt, a vita okának megszűnése miatt azt lezárhatjuk.
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a M.B. javaslatának 3. pontját a M.R. 9.§-ának törléséről. A Közgyűlés a
törlésre irányuló javaslatot 4 igen, 3 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elvetette.
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12/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése elvetette, hogy a M.B. javaslata 3. pontjának megfelelően a
versenyeken való indulás szabályai törlésre kerüljenek.
Cs.Gy. vállalta, hogy megfogalmaz egy javaslatot a M.R. 9.§-a módosítására. Z.Zs. addig megadta a
szót Köllner Ödönnek, aki az MGSZ Képesítési Szabályzatára vonatkozó javaslatot tett.
A javaslat lényege, hogy az edzői tevékenység képesítési követelményei között legyen felsorolva a
szakedzői képesítés is. Major-Zéman Adrienn, aki a képesítési szabályzat megalkotásában közreműködött, elmondta, hogy a „szakedzői” képesítés azért marad ki a felsorolásból, mert gó sportágban
ilyen képzés egyelőre nincs Magyarországon és – tudomásunk szerint – Európa-szerte sem találni
ilyet. Ennek ellenére nincs akadálya annak, hogy ez is bekerüljön a Képesítési Szabályzatba.
Ennek megfelelően a javaslat szerint a Képesítési Szabályzat 4.§ (1) pontjában a felsorolások elejére
illesszük be a „szakedző” képesítést is.
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a javaslatot, amit a tagszervezetek jelenlévő képviselői 9 igen szavazattal
egyhangúlag támogattak.
13/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy döntött, hogy a „Képesítési Szabályzat” 4.§-ának (1)
pontjában a két felsorolás elején fel kell tüntetni a „szakedző” képesítést is.
A szavazás végére Cs.Gy. elkészült a M.R. 9.§ módosítására vonatkozó javaslatával. Ennek lényege,
hogy visszaállítsuk a minősítési rendszer tavaly decemberi elfogadása előtti íratlan szabályt. A szabályt a következők szerint fogalmaztuk meg:
„Magyarországi góversenyeken – amennyiben a versenykiírás másképp nem rendelkezik – minden
versenyző
a) 5 kjunál magasabb játéktudást jelentő minősítés esetén, a minősítése ;
b) 5 kju és annál alacsonyabb játéktudást jelentő minősítés esetén, 5 kju ;
és az Élő-pontjának megfelelő szint között – beleértve a határok értékét is – tetszőlegesen adhatja meg
az indulóerejét.”
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a módosítási javaslatot. A tagszervezetek jelenlévő képviselői 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták a szabály módosítását.
14/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése a góversenyeken való indulás szabályait a következők szerint
határozta meg:
„Magyarországi góversenyeken – amennyiben a versenykiírás másképp nem rendelkezik – minden versenyző
a) 5 kjunál magasabb játéktudást jelentő minősítés esetén, a minősítése ;
b) 5 kju és annál alacsonyabb játéktudást jelentő minősítés esetén, 5 kju ;
és az Élő-pontjának megfelelő szint között – beleértve a határok értékét is – tetszőlegesen adhatja meg az indulóerejét.”
Felvetődött a kérdés, hogy a szabály már most átkerüljön-e a „Versenyszabályzatba”? A.I. kifejtette
abbéli véleményét, hogy az MGSZ versenyszabályzata is alapos átdolgozásra szorul, emiatt csak akkor
látszik célszerűnek oda áthelyezni a szabályt, amikor Versenyszabályzatot átdolgozzuk
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az előző határozattal elfogadott szabály már most átkerüljön-e a Versenyszabályzat 5.§-ába.
A tagszervezetek jelenlévő képviselői 3 igen és 3 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett elvetették a
szavazásra bocsátott kérdés szerinti javaslatot.
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15/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy az előző határozattal elfogadott szabály
most nem helyezi át a Versenyszabályzatba.
Felvetődött a kérdés, hogy az MGSZ 12/2012.(V.24.) sz. kgy. határozatával megalkotott szabály maradjon-e a M.R.-ben a Versenyszabályzat átdolgozásáig.
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy az MGSZ 12/2012.(V.24.) sz. kgy. határozatával megalkotott szabály maradjon-e a M.R.-ben a Versenyszabályzat átdolgozásáig.
A tagszervezetek jelenlévő képviselői 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták a
szavazásra bocsátott kérdés szerinti javaslatot.
16/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése úgy határozott, hogy a 12/2012.(V.24.) sz. kgy. határozatával
megalkotott szabály maradjon a Minősítési Rendszerben a Versenyszabályzat átdolgozásáig.
A.I. megjegyezte, hogy a változtatások miatt a M.R.-ben kidolgozott számítási példákat is át kell dolgozni a megváltozott Élő-pont határok miatt.
Miután a témával kapcsolatosan újabb javaslat nem érkezett, Z.Zs. lezárta M.R. módosításával kapcsolatos pontot.
Az „Egyebek” napirendi pontban Köllner Ödön tett javaslatot „Az Egyesületek Támogatása Feltételeinek” rögzítésére, az alábbiak szerint:
„Egyesületi Támogatások feltételei
1. Tagdíj megfizetése az adott év január 31-éig.
a) 3000,- Ft (normál tagdíj)
b) 30 000,- Ft (emelt tagdíj)
2. Legalább 5 igazolt versenyző.
3. Évente legalább 1 verseny megrendezése, vagy részvétel egy, a gót népszerűsítő rendezvényen.
4. Szakkör, edzés, vagy szabadidős klubfoglalkozás rendszeres tartása.
A támogatás mértéke:
a) 20 000,- Ft
b) 60 000,- Ft”
Z.Zs. kérdésére, hogy mi lenne a szabály hatálya, K.Ö. Azt válaszolta, hogy „2013. év, vagy amíg az
elnökség, vagy a Közgyűlés máshogy nem dönt.”
Z.Zs. szavazásra bocsátotta a javaslatot. A tagszervezetek jelenlévő képviselői 4 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetették a javaslatot.
17/2012. (V.24.) sz. kgy. határozat
A Magyar Gószövetség Közgyűlése elvetette Köllner Ödön fentebb részletezett javaslatát az
„Egyesületi Támogatások feltételei” vonatkozásában.
Miután az „Egyebek” napirendi pontban újabb témát senki sem vetett fel Z.Zs. a napirendi pontot lezárta, megköszönte a tagszervezetek képviselőinek a megjelenést és a Közgyűlés ülését berekesztette.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Közgyűlés ülésének jelenléti íve. (Külön lapokon.)
2. sz. melléklet: Az MGSZ 2011. évi Számviteli Beszámolója és Közhasznúsági Jelentése
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3. sz. melléklet: Az MGSZ 2011. évi számviteli beszámolójának részletezése
4. sz. melléklet az MGSZ Felügyelő Bizottságának jelentése a közhasznúsági jelentésről
5. sz. melléklet: Csizmadia György javaslata a 2011. december 17-én elfogadott Minősítési Szabályzat módosítására
6. sz. melléklet a Magyar Gószövetség Minősítési Rendszere (Minősítési Szabályzata)
(Egységes szerkezetben, külön lapokon)
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2. sz. melléklet: Az MGSZ 2011. évi Számviteli Beszámolója és Közhasznúsági Jelentése

1 8 2 5 5 8 1 0 - 1 - 4 3
adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2011. év
Magyar Gószövetség
1114 Budapest, Bartók Béla út 19.
18255810-1-43

Kelt: Budapest, 2012. május 17.
....................................................
Dr. Záhonyi Zsolt
alelnök
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Adószám

1 8 2 5 5 8 1 0 - 1 - 4 3

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Gószövetség
Az egyéb szervezet címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2010

2011

(adatok ezer
forintban)

(adatok ezer
forintban)

A.

Befektetett eszközök

0

0

I.
II.
III.

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

0
0
0

0
0
0

B.

Forgóeszközök

2337

1103

I.
II.
III.
IV.

Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

0
0
0
2337

0
0
0
1103

2337

1103

Eszközök (aktívák) összesen
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2010

2011

(adatok ezer
forintban)

(adatok ezer
forintban)

C.

Saját tőke

2337

1103

I.
II.
III.
IV.

1598
71
0

2337
-1
0

668

-1233

V.

Induló tőke/Jegyzett tőke
Tőkeváltozás/Eredmény
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

D.

Tartalék

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

0

0

I.
II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

0
0

0
0

Források (passzívák) összesen

2337

1103

Kelt: Budapest, 2012. május 17.
....................................................
Dr. Záhonyi Zsolt
alelnök
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Adószám

1 8 2 5 5 8 1 0 - 1 - 4 3

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Gószövetség
Az egyéb szervezet címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.

2010

2011

(adatok ezer
forintban)

(adatok ezer
forintban)

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

3316

2750

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1. +2. +3. +4. +5.)

3316

2750

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) Alapítótól
b) Központi költségvetéstől
c) Helyi önkormányzattól
d) Társadalombiztosítótól
e) Egyéb
f) Továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

2800
0
2100
0
0
700
0
0
221
164
131

1800
0
1800
0
0
0
0
150
185
222
393

II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

0

0

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

3316

2750

0

0

2648

3983

2648

3983

290

310

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

0

0

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

0

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

C.

Tényleges pénzbevételek (A/I. + B/I.)

D.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II. + B/II)

E.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. +2. +3.
+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás

F.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. +2. +3.
+4.)
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Adószám

1 8 2 5 5 8 1 0 - 1 - 4 3

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Gószövetség
Az egyéb szervezet címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.

G.

2010

2011

(adatok ezer
forintban)

(adatok ezer
forintban)

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

668

-1233

668

-1233

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1.+2.])
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.)

H.

Nem pénzben realizált eredmény (+1. +2.)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A./II. –E./2. –E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B./II. – F./2. –F./3.)

I.

Adózás előtti eredmény (B./1. –F./1.) +H./2.

0

-1233

J.

Fizetendő társasági adó

0

0

K.

Tárgyévi eredmény

668

-1233

668

0

0

0

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A./I. +A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A.

B.
C.
D.
E.
F.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

Kelt: Budapest, 2012. május 17.
....................................................
Dr. Záhonyi Zsolt
alelnök
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0
0
0
0
0
0
3008
0
665
310
143

1114 Budapest,
Bartók Béla út 19.
info@goszovetseg.hu
goszovetseg.hu

MAGYAR GÓSZÖVETSÉG
Adószám: 18255810–1–43

KSH: 669761

Bankszámla: 11600006–00000000–42116349 (ERSTE)

B) Költségvetési támogatás felhasználása
A szövetség a 1,5 millió forintos költségvetési támogatás jelentős részét a szakkörökön használatos
gókönyv beszerzésére fordította. A fennmaradó részt a külföldi versenyekre utazó magyar csapat támogatására költötte.
A Gószövetség 2011-ben 300 000 Ft-ot nyert működési költségekre a Nemzeti Civil Alapprogram
pályázatán. A szövetség a támogatást tárgyi eszközök, azon belül is gókészletek és elektronikus sakkórák beszerzésére fordította.
C) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Legjelentősebb kiadásaink 2011-ben:
Kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Tagdíjak

155

Bankköltség

14

Eszközbeszerzés

581

Versenyengedély

47

Versenyek rendezése

520

Versenyzők versenyeztetése

1011

Könyvkiadás

1050

Egyesületek támogatása

250

Utánpótlás támogatása

165

Egyéb

190

Összesen

3983

D) Cél szerinti juttatások kimutatása
A szövetség 150 ezer forintot kapott a Nemzeti Sportszövetségtől eszközbeszerzésre. A támogatást sakkórák beszerzésére fordította.
E) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
Ilyen bevételünk 2011-ben nem volt.
F) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
Ilyen kiadásunk 2010-ben nem volt.
G) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A Magyar Gószövetség, a korábbi évekhez hasonlóan, 2011-ben is az alapszabályában foglalt fő feladatainak ellátását tartotta a legfontosabbnak. Ezek elvégzésébe az Elnökség, valamint a feladatait
társadalmi munkában végző főtitkár mellett több lelkes segítőt is sikerült bevonni. A Minősítési Bizottság által kidolgozott javaslat alapján megújítottuk a magyar gósport minősítési rendszerét.
2011-ben, mint minden évben, szövetségünk egyik legfontosabb feladata a Magyar Góbajnokság lebonyolítása volt. A tavalyi évben először, négy versenyből álló válogató versenysorozaton vívhatták ki
a bajnoki döntőbe való jutást legjobb versenyzőink. A sorozat minden állomását más-más egyesület
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MAGYAR GÓSZÖVETSÉG
Adószám: 18255810–1–43

KSH: 669761

1114 Budapest,
Bartók Béla út 19.
info@goszovetseg.hu
goszovetseg.hu

Bankszámla: 11600006–00000000–42116349 (ERSTE)

rendezhette meg, az ország különböző pontjain. A versenyek megrendezését a Magyar Gószövetség
anyagiakkal, illetve eszközök kölcsönzésével is támogatta.
A bajnokság döntőjébe, a versenykiírásnak és a sok éves hagyománynak megfelelően, hat-hat magyar
versenyző jutott, dan (mesterek) és kju (tanuló) kategóriában. A döntőben elért helyezések alapján,
korábbi évek eredményeinek figyelembevételével, pontrendszer alapján került meghatározásra, ki
képviselheti Magyarországot 2012-ben az Amatőr Gó Világbajnokságon, Kínában, Guangzhou városában. Szövetségünk fedezi a bajnok repülőjegyének árát.
A Magyar Gószövetség szervezésében másodszor került megrendezésre az Előnyadásos Gó Csapatverseny, amely 2010 őszén kezdődött és 2011 februárjában ért véget. 2011 őszén, tíz csapat részvételével elindítottuk a harmadik sorozatot is.
2011-ben harmadik alkalommal került megrendezésre az Országos Gó Diákverseny. Az országot négy
régióra osztottuk fel (Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország, Közép-Magyarország és Budapest),
mely régiók mindegyikében februárban megrendezésre került egy területi verseny (Pápa,
Hejőkeresztúr, Szigetszentmiklós és Budapest). A versenyt a diákolimpiák mintájára hat korcsoportban és két nemben rendeztük meg, többek között azzal a céllal, hogy szövetségünk a Magyar Diáksport Szövetség tagja legyen. A verseny megrendezését szövetségünk a szervezési munkán kívül érmekkel, oklevelekkel és egyéb tárgyjutalmakkal támogatta.
Szövetségünk másik fontos gyermekversenye a Magyar Gyermek- és Ifjúsági Góbajnokság. Ezen a
versenyen lehetett jogot szerezni a 2011. évi Gyermek- és Ifjúsági Gó Európa-bajnokságon való indulásra. Három versenyző részvételét támogattuk a csehországi Brünnben (Brno) megrendezett versenyen, de rajtuk kívül többen is képviselték hazánkat.
A tanévhez kötötten és az iskolai szakkörök helyszíneire alapozva újraélesztettük a gyermekek között
már korábban is nagy sikert aratott Magyar Gyermek- és Ifjúsági Gó Nagydíj versenysorozatot. A
2011-12-es tanévben már három, „Kezdők”, „Haladók” és „Kismesterek” kategóriában folytak a küzdelmek. Ennek ellenére a versenysorozat legfőbb célja az, hogy a kezdő játékosok versenyzési kedvét
meghozza, és számukra biztosítsunk olyan versenyzési lehetőséget, ahol a magukéhoz hasonló tudásszintű ellenfelekkel mérkőzhetnek. A versenysorozaton 14 iskolából, összesen mintegy 50 gyermek
vett részt.
Szövetségünk közreműködésével több általános és középiskolában ismerkedhettek a gyerekek a gó
játékszabályaival és a játék elméletének alapjaival, délutáni szakköri foglalkozás keretein belül. Mára
már többen is versenyengedéllyel rendelkező góversenyzők közülük.
Magyarországot 2011-ben több nemzetközi versenyen is eredményesen képviselték játékosaink. A
legkiemelkedőbb eredmények Pocsai Rita női Európa-bajnoki, valamint Pocsai Rita és Balogh Pál
páros Európa-bajnoki címe, melyeket a Magyar Gószövetség anyagi támogatásával értek el. Szintén
támogattuk Fódi Zoltán részvételét a Japánban megrendezett Amatőr világbajnokságon, valamint Balogh Pál részvételét a bordeaux-i Európa-bajnokságon.
A Magyar Gószövetség 2011-ben meg tudta valósítani régi tervét, egy gókönyv kiadását. A könyv
nemcsak a gó játékszabályait mutatja be, hanem ismerteti a játék történetét, a versenyeket, minősítési
rendszert, stb.
Ez a könyv tankönyvként és a benne található feladványok által munkafüzetként is használható.
Ahogy ezt már a könyv kiadása előtt célul tűztük ki, a könyvet az iskolai szakkörök működésének
támogatására használtuk azáltal, hogy az oktatóknak és a szakkörök minden tanulójának adtunk belőle
egy-egy példányt.
Az MGSZ 2011-ben 300 ezer forintot nyert a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán. Az elnyert öszszeget 115 darab 9×9-es és 92 darab 11×11-es készletek készíttetésére, valamint 3 db sakkóra beszerzésére fordítottuk. Szintén 2011-ben szereztünk be 20 db sakkórát, amire a forrást egy 2010-es pályázaton nyertük el.
Budapest, 2012. május 17.
.....................................
Dr. Záhonyi Zsolt
alelnök
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3. sz. melléklet: Az MGSZ 2011. évi számviteli beszámolójának részletezése
terv
1000 Ft
Bevételek
áthozat 2010-ről
tagdíj, versenyengedély díjak
SZJA 1%
állami támogatás
alapítványi támogatás
pályázati források
Egyebek

2011-ben felhasználható pénz
Kiadások
megbízási díjak
tagdíjak (EGF, IGF, NSSz)
versenyengedélyek díjai
bankköltség
könyvelési díj
Honlap
Egyebek
utazási támogatások
VB
ifjúsági EB
páros EB
EGCC
csapat EB
női EB
páros VB
Versenyrendezés
ifjúsági bajnokság
páros bajnokság
csapat verseny
Magyar Bajnokság
Magyar Kupa
egyesületi támogatások
utánpótlás támogatása
könyvkiadás
eszközbeszerzés

2011-es összes kiadás
átvitel 2012-re

1 860
300
75
1 000
350

3 585
215
170
60
40
60
20
170
450
175
75
80
80
0
40
0
560
80
10
120
250
100
280
180
800
280

3 285

tény
1000 Ft
2 337
422
143
1 500
0
450
255 páros VB útiköltség visszatérítés

5 106
0
155
47
14
120
19
67
1 011
172
119
46
105
256 visszakaptunk 900 eurót
0 2012-re áttéve
70%-át visszakaptuk a Nemzetközi
312
Páros Gószövetségtől
504
84
0
120
200
100
250
165
1 050
581

3 983
1 123
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4. sz. melléklet az MGSZ Felügyelő Bizottságának jelentése a közhasznúsági jelentésről
MAGYAR GÓSZÖVETSÉG

Adószám: 18255810–1–43

KSH: 669761

1114 Budapest,
Bartók Béla út 19.
info@goszovetseg.hu
goszovetseg.hu

Bankszámla: 11600006–00000000–42116349 (ERSTE)

Jelentés
A Magyar Gószövetség Felügyelő Bizottságának jelentése a szövetség 2011. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről.
Tisztelt Közgyűlés!
Az MGSZ Felügyelő Bizottsága az MGSZ 2011. évi beszámolójával kapcsolatban az alábbi jelentést
teszi
Az FB áttekintette az Elnökség 2012. május 17-én készült, a Szövetség 2011. évi tevékenységéről
szóló számviteli és szakmai beszámolóját, a közhasznúsági jelentését. Abban szabálytalanságra utaló
vagy a meghirdetett tevékenységi és költségtervtől kirívóan eltérő tételt nem talált, a beszámolót elfogadásra javasoljuk.
Budapest, 2012. május 20.

........................................
Horváth László József
FB tag

........................................
Korossy-Khayll Péter
FB tag

........................................
Rapai Tibor
FB tag
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5. sz. melléklet: Csizmadia György javaslata a 2011. december 17-én elfogadott Minősítési Szaályzat módosítására

Tisztelt Kozgyules!
A Minositesi Bizottsag egyhangulag a kovetkezo valtoztatasi javaslatokat
fogalmazza a meg a Minositesi Rendszerrel kapcsolatban:
1. 13x13-as versenyen legfeljebb 20 kyus minositest lehet szerezni. Az ennel erosebb minositesu
jatekosok Elo-pontja 13x13-as versenyen nem valtozik.
2. Versenyszorzok modositasa:
a.
Eddigi valtozat:
i. Legalább 80 résztvevő esetén a versenyszorzó értéke 5-el növekszik.
b. Uj valtozat:
i. Előnyadásos versenyek esetén legalább 20 résztvevő esetén a versenyszorzó értéke 5-el
növekszik.
ii. Előnyadásos versenyek esetén legalább 60 résztvevő esetén a versenyszorzó értéke öszszesen 10-el növekszik.
iii. Előnyadás nélküli versenyek esetén legalább 60 résztvevő esetén a versenyszorzó értéke
5-el növekszik.
3. A 9. Paragrafus torlese a Minositesi Rendszer leirasabol (“A versenyeken valo indulas
szabalyai”)
4. Az Elo-pont hatarok kisebb valtoztatasa a mellekletben jelolt modon.

Indoklasok:
1. A 13x13-as versenyek elsosorban kezdok szamara vannak kitalalva, a 20kyus szint felett
szukseges hogy a jatekos 19x19-es tablan is bizonyitsa jatektudasat.
2. Nehany Handicap versenynek az uj rendszer szerint az optimalisnal alacsonyabb volt a
versenyszorzoja (Nyulashatos, Nosztalgia, Erkel, Tata), igy ez korrekciora szorul.
3. A versenyeken valo indulas szabalyai nem tartoznak a Minositesi Rendszerhez, a legutobbi alkalommal is csak ideiglenesen kerult bele. Raadasul semmi olyat nem tartalmaz, amit egy adott verseny
kiirasa ne tartalmazhatna, viszont felesleges kotottsegek vannak benne. Pelda: Azt hogy egy adott
versenyen a jatekosok Elo-pontjuk szerint legyenek MacMahon kategoriakba sorolva tartalmazhatja a
versenykiiras, de felesleges ilyen eloirast meghatarozni az osszes magyarorszagi versenyre (Gyerekversenyek, Handicap versenyek, Gotabor, Unicum Kupa…stb).
4. Ezt a javaslatot kuldte el Koszegi Sanyi egy korabbi leveleben. Ugy gondoljuk, hogy elsosorban a
15-35 kyus kategoriaban szukseges a savok szelessegenek tovabbi kisebb csokkentese, ami gyorsabb elorejutast teszt lehetove. Az 5-6 danos savok szelesseget viszont kicsit tovabb novelnenk.

Szivesen vesszuk a velemenyeket/kerdeseket a fenti javaslatokkal kapcsolatban. Igy talan csokkenthetjuk a kozgyulesen a tema
megtargyalasara forditott idot.
Udvozlettel,
Csizmadia Gyorgy
A Minositesi Bizottsag kepviseleteben
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5. sz. melléklet: Csizmadia György javaslata a 2011. december 17-én elfogadott Minősítési Szaályzat módosítására

Javasolt Élő-pont határok:

7 dan
6 dan
5 dan
4 dan
3 dan
2 dan
1 dan
1 kju
2 kju
3 kju
4 kju
5 kju
6 kju
7 kju
8 kju
9 kju
10 kju
11 kju
12 kju
13 kju
14 kju
15 kju
16 kju
17 kju
18 kju
19 kju
20 kju
21 kju
22 kju
23 kju
24 kju
25 kju
26 kju
27 kju
28 kju
29 kju
30 kju
31 kju
32 kju
33 kju
34 kju
35 kju

Régi sávÚj sávÚj sávRégi
szélesség
Új
szélesség
Új2
szélesség 2
2450
2700
2700
2300
150 2500
200 2450
250
2200
100 2350
150 2270
180
2120
80 2230
120 2140
130
2040
80 2130
100 2040
100
1970
70 2050
80 1960
80
1900
70 1980
70 1890
70
1830
70 1920
60 1830
60
1760
70 1865
55 1775
55
1700
60 1815
50 1725
50
1650
50 1765
50 1675
50
1600
50 1720
45 1630
45
1550
50 1675
45 1585
45
1500
50 1635
40 1545
40
1450
50 1595
40 1505
40
1400
50 1555
40 1470
35
1350
50 1520
35 1435
35
1300
50 1485
35 1400
35
1250
50 1450
35 1370
30
1200
50 1420
30 1340
30
1150
50 1390
30 1310
30
1100
50 1360
30 1285
25
1050
50 1330
30 1260
25
1000
50 1305
25 1235
25
950
50 1280
25 1215
20
900
50 1255
25 1195
20
850
50 1230
25 1175
20
800
50 1210
20 1155
20
750
50 1190
20 1140
15
700
50 1170
20 1125
15
650
50 1150
20 1110
15
600
50 1130
20 1095
15
550
50 1115
15 1080
15
500
50 1100
15 1070
10
450
50 1085
15 1060
10
400
50 1070
15 1050
10
1055
15 1040
10
1040
15 1030
10
1030
10 1020
10
1020
10 1010
10
1010
10 1005
5
1000
10 1000
5
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A jegyzőkönyv hiteléül:

Budapest. 2012. május 24.

................................................
jegyzőkönyvvezető

................................................
levezető elnök

................................................
jegyzőkönyv-hitelesítő

................................................
jegyzőkönyv-hitelesítő

A jegyzőkönyv 4 eredeti példányban készült, kapják:
Fővárosi Törvényszék
Irattár 3 pld.
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